
Talent Incubator
North Sea Port Talent

Wil je dit jaar jouw zoektocht naar hoogopgeleide profielen 
eens op een interactieve manier aanpakken? VDAB stelt, 
als partner binnen het North Sea Port Talent project, 
jouw bedrijf graag de Talent Incubator voor. We helpen de 
vacatures voor hoogopgeleide medewerkers in en rond het 
havengebied in te vullen door het talent breder te zoeken. 
Je krijgt als werkgever de kans tijdens een opleidingstraject 
de vaardigheden van de kandidaat, die gemotiveerd is maar 
misschien niet de nodige ervaring of het juiste diploma 
bezit, te ontdekken.Door de focus te leggen op 21e eeuwse 
vaardigheden helpen we jou om jouw rekruteringsblik te 
verruimen. Het diploma van de kandidaat bepaalt hun 
loopbaan niet. Kijk maar naar CEO Daan Schalck, die aan 
het hoofd staat van North Sea Port met een masterdiploma 
Geschiedenis op zak. 

De kandidaat is bovendien al onmiddellijk inzetbaar op de 
werkvloer, en krijgt ook bijkomende externe begeleiding 
om extra vaardigheden te ontwikkelen. Het traject werken 
we op maat van beide partijen uit.

“Door de selectie op deze manier te laten verlopen 
kregen wij een waarheidsgetrouwe inschatting 
van hoe de kandidaat de job zou invullen” getuigt 
Lieselotte Vandeverre van Phoenix Services. 
Enkele jaren geleden hebben ze deelgenomen aan 
een gelijkaardig project en hebben toen 2 van 4 
openstaande vacatures kunnen invullen. “Er is ook 
een grote betrokkenheid binnen de organisatie omdat 
meerdere personen die niet altijd bij het selectieproces 
betrokken zijn dit van nabij meemaken en de 
kandidaten op een andere manier leren kennen.”

Voor wie? 
Vlaamse en Nederlandse werkgevers met vacatures 
voor hoogopgeleide kandidaten van alle leeftijden met 
alle interessevelden, uit Vlaanderen en Nederland.

Er zijn geen beperkingen op het aantal inschrijvingen. 

Heeft jouw bedrijf interesse om deel te nemen?
Schrijf je in door Evy Bauwens, Projectleider haven
en cross-border VDAB, te contacteren op
evy.bauwens@vdab.be of 0475 72 12 13.

Project Talent Incubator - North Sea Port Talent is gefinancierd binnen het 
Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend 
samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling



Welk traject kies je?

Nog voor hun aanwerving kunnen gemotiveerde 
kandidaten met weinig ervaring de nodige 
vaardigheden voor een specifiek beroep leren op de 
werkvloer. Hiervoor kan je als werkgever inzetten op 
werkplekleren. Voor bedrijven gevestigd in Vlaanderen 
kan dit zowel via een Beroepsinlevingsstage (BIS) als 
een Individuele Beroepsopleiding (IBO), in Nederland is 
de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) een gelijkaardig 
traject. Uiteraard zijn ook andere contractvormen 
bespreekbaar (interim of (on)bepaalde duur contract).

BIS
• Stage van minstens 1 en maximum 6 maanden.
• Geen arbeidsovereenkomst maar een 

opleidingscontract.
• Je betaalt geen loon of RSZ, enkel een vergoeding 

aan de stagiair.

IBO
• Opleiding op de werkvloer gedurende 

minstens 1 en maximum 6 maanden. Na 
een geslaagde opleidingsperiode volgt een 
aanwervingsverplichting..

• Je betaalt geen loon of RSZ, enkel een forfaitair 
maandelijks bedrag aan VDAB.

• Heb je een IBO-kandidaat die niet goed Nederlands 
spreekt? Dan geven we hem of haar gratis 
taalcoaching.

BBL
• Opleiding op de werkvloer, waarbij in overleg de 

duur wordt vastgelegd.
• Traject waarbij de werkgever de opleidingskosten 

betaalt.
• Je kan hiervoor als werkgever een subsidie 

aanvragen.
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Verdeeld over kleine 
groepjes ontdekken de 
kandidaten aan de hand 
van workshops, op een van 
deze 3 data, hun sterkste 
21e eeuwse vaardigheden 
en leren ze zich in een 
pitch voor te stellen.

Tijdens de speeddate stellen de werkgevers 
en de kandidaten zich aan elkaar voor. Hierbij 
vertrekken we vanuit een openstaande vacature 
van een werkgever en wordt een match 
gemaakt met een potentiële kandidaat. Gedurende de hele periode van het 

opleidingstraject is er ondersteuning. 
In de eerste 3 maanden ondersteunt 
de projectpartner zowel de werkgever 
alsook de werkzoekende. Voor de 
werkzoekende verloopt dit in de vorm 
van competentieversterking individueel 
of via workshops. Aansluitend op deze 
3 maanden neemt VDAB de verdere 
ondersteuning op zich.
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https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/ibo/taalcoaching
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/ibo/taalcoaching

